
Samtykkeerklæring skjema 

Jeg/vi samtykker i at Tysvær kommune innhenter og tar i mot personopplysninger 
vedrørende søker:  

Fornavn: 

Etternavn: 

Fødselsdato: 

Fra instans: (Ett skjema for hver instans som opplysninger innhentes fra eller 
videreformidles til) 

 Fra søker/den registerte

 Hvilke opplysninger: 

 Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson

 Sensitive personopplysninger: opplysninger om helseforhold

Opplysninger skal brukes til: 

Personopplysninger som søker gir grunnlag for saksbehandling av søknad. Innstilling fra 
saksbehandlingen vil bli oversendt det lokale legatstyret som gjør vedtak om tildeling av 
legat.  

Behandlingen vil bare foretas med formål om å saksbehandle søknad om Legat for eldre 
og uføre 2018 og arkiveres i henhold til arkivlov 

Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

Navn:……………………………………………………………………….. Fødselsdato:……………………………………… 

Sted:………………………………………………………………………….. Dato:……………………………………………….. 

Underskrift tjenestemottaker:………………………………………………………………………………………………. 

Du finner Tysvær kommune sin Personvernerklæring på vår hjemmeside www.tysver.kommune.no 



Informasjon om personvernloven 
Ved innhenting av tilleggsinformasjon og/eller videre formidling av informasjon skal det innhentes skriftlig samtykke, jf. 
Personopplysningsloven §§ 2 nr. 7, 19 og 20. Ved slikt samtykke skal det framgå hvilke instanser det gjelder, hvilken 
informasjons det er behov for, og eventuelt hvilke instanser informasjonen kan formidles til (se utdrag av loven som følger 
vedlagt).  
Samtykkeerklæringen skal underskrives av foreldre eller andre med foreldreansvar for brukere under 15 år, jf. Barneloven § 
32. Dersom brukeren har fylt 12 år, skal han eller hun få si sin mening før samtykkeerklæringen underskrives og søknad 
sendes, jf. Barneloven § 31. Fra fylte 15 år underskriver brukeren selv samtykkeerklæringen. Foreldre eller andre med 
foreldreansvar kan og bør underskrive samtykkeerklæringen sammen med brukere i aldersgruppen 15-18 år.

Utdrag fra:  
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 
§ 2. Definisjoner
I denne loven forstås med:
1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson,
2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering,
sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,
3) personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den 
enkelte kan finnes igjen,
4) behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler
som skal brukes,
5) databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige,
6) registrert: den som en personopplysning kan knyttes til,

7) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av 
opplysninger om seg selv, 

8) sensitive personopplysninger: opplysninger om
a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c) helseforhold,
d) seksuelle forhold,
e) medlemskap i fagforeninger.

§ 19. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte
Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere
den registrerte om
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b) formålet med behandlingen,
c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,
d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og 
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks.
informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28.

Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen i første ledd. 

20. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte
En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, skal av eget tiltak informere 
den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart
opplysningene er innhentet. Dersom formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den 
behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte til utleveringen skjer.
Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom
a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov,
b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller
c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal inneholde.

Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres en henvendelse til den 

registrerte på grunnlag av opplysningene. 
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